
 
  

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 
47/2018 и 111/2021 - други закон. Одлуке УС РС - 81/2020) и члана 60. тачка 1) 
Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Општинско веће општине Уб, 23. јануара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Одлукe о изменама и допунама  

Одлуке о одржавању улица и путева  
 

 

I Утврђује се предлог Одлукe о изменама и допунама Одлуке о одржавању 

улица и путева.  

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта. 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине 

Уб одређује се председник Већа, Дарко Глишић. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-1/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 

47/2018 и 111/2021 - други закон. Одлуке УС РС - 81/2020) и члана 60. тачка 1) 

Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 23. јануара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Одлукe о изменама и допунама  

Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене  

и о комуналном реду  
 

 

I Утврђује се предлог Одлукe о изменама и допунама Одлуке о одржавању 

чистоће на површинама јавне намене и о комуналном реду.  

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта. 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине 

Уб одређује се председник Већа, Дарко Глишић. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-2/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 

47/2018 и 111/2021 - други закон. Одлуке УС РС - 81/2020) и члана 60. тачка 1) 

Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 23. јануара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Одлукe о изменама и допунама  

Одлуке о одржавању јавних зелених површина  

 

 

I Утврђује се предлог Одлукe о изменама и допунама Одлуке о одржавању 

јавних зелених површина.  

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта. 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине 

Уб одређује се председник Већа, Дарко Глишић. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-3/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. тачка 2) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 

4/2019), 

одлучујући по предлогу Плана јавних набавки општине Уб за 2022. 

годину, сачињеном од стране Општинске управе општине Уб, 

Општинско веће општине Уб,  23. јануара 2023. године, донoси 

 

 

Закључак 

о доношењу  

Плана јавних набавки општине Уб за 2023. годину  

 

 

 1. Доноси се План јавних набавки општине Уб за 2023. годину, у даљем 

тексту план, који је штампан уз овај закључак и чини његов саставни део. 

  

 2. Извршне послове на реализацији плана обављаће Општинска управа 

општине Уб. 
 

 3. О извршењу овог закључка стараће се председник општине Уб и 

Општинска управа општине Уб.  

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-4/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 
Општинско веће општине Уб, 23. јануара 2023. године, доноси  

 

Закључак 

о давању сагласности  Техничкој школи ''Уб''  

за расписивање јавних набавки у 2023. години 

 

 1. Даје се сагласност Техничкој школи ''Уб'', у даљем тексту – корисник, 

на захтев број 4/23 од 4. јануара  2023. године за расписивање јавних набавки за 

потребе установе за 2023. годину, чија је процењена вредност 11.500.000 

динара без ПДВ-а, (13.800.000 са обрачунатим ПДВ-ом)и то: 

 1.1. Набавка електричне енергије, 3.000.000 динара са обрачунатим ПДВ-

ом; извор финансирања – буџет општине Уб, позиција 92. 

 1.2. Набавка пелета за огрев, 10.800.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом; 

извор финансирања – буџет општине Уб, позиција 92. 

 

2. Обавезује се Одељење за финансије да обезбеди потребна средства за 

реализацију јавних набавки из тачке 1. овог закључка из средстава буџета оп-

штине Уб за 2023. годину, а опредељених за корисника. 

 

3. Обавезује се корисник да по спроведеном поступку јавне набавке до-

стави Општинском већу општине Уб документацију о истој ради контроле зако-

нитости спроведене јавне набавке и давања одобрења за закључење уговора. 

 

4. О спровођењу овог закључка стараће се корисник и Општинска управа 

– Одељење за финансије и Одељење за делатности установа и заштиту животне 

средине. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-5/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 
други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 
члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 
општине Уб” број 4/2019), 

Општинско веће општине Уб, 23.  јануара 2023. године, доноси  
 

Закључак 

о давању сагласности  Основној школи ''Милан Муњас'' Уб  
за расписивање јавних набавки у 2023. години 

 
 1. Даје се сагласност Основној школи ''Милан Муњас'' Уб, у даљем тексту 
– корисник, на захтев број 9/1-2023 од 16. јануара  2023. године за расписивање 
јавних набавки за потребе установе за 2023. годину, чија је процењена вредност 
25.500.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом, и то: 
 1.1. Намирнице за исхрану ученика, набавка обликована по партијама, 
2.000.000 динара; извор финансирања – буџет општине Уб, позиција 90. 
 1.2. Електрична енергија, 3.500.000 динара; извор финансирања – буџет 
општине Уб, позиција 90. 
 1.3. Енергенти (угаљ, пелет, мазут), 10.000.000 динара, набавка 
обликована по партијама; извор финансирања – буџет општине Уб, позиција 90. 
 1.4. Превоз ученика за 2023. годину, 6.500.000 динара; извор 
финансирања – буџет општине Уб, позиција 90. 
 1.5. Набавка екскурзије ученика у 2023. години, набавка обликована по 
партијама,  3.500.000 динара; извор финансирања – буџет општине Уб, позиција 
90. 

 
2. Обавезује се Одељење за финансије да обезбеди потребна средства за 

реализацију јавних набавки из тачке 1. овог закључка из средстава буџета оп-
штине Уб за 2023. годину, а опредељених за корисника. 

 
3. Обавезује се корисник да по спроведеном поступку јавне набавке до-

стави Општинском већу општине Уб документацију о истој ради контроле зако-
нитости спроведене јавне набавке и давања одобрења за закључење уговора. 
 

4. О спровођењу овог закључка стараће се корисник и Општинска управа 
– Одељење за финансије и Одељење за делатности установа и заштиту животне 
средине. 
 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  
Број: 06-10-6/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020)  и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 
Општинско веће општине Уб, 23.  јануара 2023. године, доноси  

 

Закључак 

о давању сагласности Основној школи ''Рајко Михаиловић'' Бањани  

за расписивање јавних набавки у 2023. години 

 

 1. Даје се сагласност Основној школи ''Рајко Михаиловић'' Бањани, у 

даљем тексту – корисник, на захтев број 15 од 17. јануара  2023. године за 

расписивање јавних набавки за потребе установе за 2023. годину, чија је 

процењена вредност 8.880.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом, и то: 

 1.1. Превоз ученика, 6.000.000 динара; извор финансирања – буџет 

општине Уб, позиција 90. 

 1.2. Намирнице за исхрану деце у ђачлкој кухињи, набавка обликована по 

партијама, 2.880.000 динара; извор финансирања – буџет општине Уб, позиција 

90. и родитељски динар. 

 

2. Обавезује се Одељење за финансије да обезбеди потребна средства за 

реализацију јавних набавки из тачке 1. овог закључка из средстава буџета оп-

штине Уб за 2023. годину, а опредељених за корисника. 

 

3. Обавезује се корисник да по спроведеном поступку јавне набавке до-

стави Општинском већу општине Уб документацију о истој ради контроле зако-

нитости спроведене јавне набавке и давања одобрења за закључење уговора. 

 

4. О спровођењу овог закључка стараће се корисник и Општинска управа 

– Одељење за финансије и Одељење за делатности установа и заштиту животне 

средине. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-7/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 
Општинско веће општине Уб, 23. јануара 2023. године, доноси  

 

Закључак 

о давању сагласности  Основној школи ''Душан Даниловић'' Радљево  

за расписивање јавних набавки у 2023. години 

 

 1. Даје се сагласност Техничкој школи ''Уб'', у даљем тексту – корисник, 

на захтев број 5 од 11. јануара  2023. године за расписивање јавних набавки за 

потребе установе за 2023. годину, чија је процењена вредност 7.200.000 динара, 

са обрачунатим ПДВ-ом, и то: 

 1.1. Набавка услуге – превоз ученика, 6.000.000 динара са обрачунатим 

ПДВ-ом; извор финансирања – буџет општине Уб, позиција 90. 

 1.2. Набавка добара – намирнице за ђачку кухињу, 1.200.000 динара са 

обрачунатим ПДВ-ом; извор финансирања – буџет општине Уб, позиција 90. 

 

2. Обавезује се Одељење за финансије да обезбеди потребна средства за 

реализацију јавних набавки из тачке 1. овог закључка из средстава буџета оп-

штине Уб за 2023. годину, а опредељених за корисника. 

 

3. Обавезује се корисник да по спроведеном поступку јавне набавке до-

стави Општинском већу општине Уб документацију о истој ради контроле зако-

нитости спроведене јавне набавке и давања одобрења за закључење уговора. 

 

4. О спровођењу овог закључка стараће се корисник и Општинска управа 

– Одељење за финансије и Одељење за делатности установа и заштиту животне 

средине. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-8/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 
Општинско веће општине Уб, 23.  јануара 2023. године, доноси  

 

Закључак 

о давању сагласности Основној школи ''Свети Сава'' Памбуковица  

за расписивање јавних набавки у 2023. години 

 

 1. Даје се сагласност Основној школи ''Свети Сава'' Памбуковица, у 

даљем тексту – корисник, на захтев број 01/23 од 17. јануара  2023. године за 

расписивање јавних набавки за потребе установе за 2023. годину, чија је 

процењена вредност 6.400.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом, и то: 

 1.1. Превоз ученика, 6.400.000 динара; извор финансирања – буџет 

општине Уб, позиција 90. 

 

2. Обавезује се Одељење за финансије да обезбеди потребна средства за 

реализацију јавних набавки из тачке 1. овог закључка из средстава буџета оп-

штине Уб за 2022. годину, а опредељених за корисника. 

 

3. Обавезује се корисник да по спроведеном поступку јавне набавке до-

стави Општинском већу општине Уб документацију о истој ради контроле зако-

нитости спроведене јавне набавке и давања одобрења за закључење уговора. 

 

4. О спровођењу овог закључка стараће се корисник и Општинска управа 

– Одељење за финансије и Одељење за делатности установа и заштиту животне 

средине. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-9/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 
Општинско веће општине Уб, 23.  јануара 2023. године, доноси  

 

Закључак 

о давању сагласности  Предшколској установи ''Уб''  

за расписивање јавних набавки у 2023. години 

 

 1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'', у даљем тексту – 

корисник, на захтев број 35/2023-01 од 16. јануара  2023. године за расписивање 

јавних набавки за потребе установе за 2023. годину, чија је процењена вредност 

24.000.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом, и то: 

 1.1. Намирнице за исхрану деце, набавка обликована по партијама, 

12.000.000 динара; извор финансирања – буџет општине Уб, позиција 113. 

 1.2. Електрична енергија, 5.000.000 динара; извор финансирања – буџет 

општине Уб, позиција 108. 

 1.3. Пелет за огрев, 7.000.000 динара; извор финансирања – буџет 

општине Уб, позиција 108. 

 

2. Обавезује се Одељење за финансије да обезбеди потребна средства за 

реализацију јавних набавки из тачке 1. овог закључка из средстава буџета оп-

штине Уб за 2023. годину, а опредељених за корисника. 

 

3. Обавезује се корисник да по спроведеном поступку јавне набавке до-

стави Општинском већу општине Уб документацију о истој ради контроле зако-

нитости спроведене јавне набавке и давања одобрења за закључење уговора. 

 

4. О спровођењу овог закључка стараће се корисник и Општинска управа 

– Одељење за финансије и Одељење за делатности установа и заштиту животне 

средине. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-10/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018), члана 60. став 1. тачка 2) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019) и одредби Правилника о мерилима за утврђивање 

економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 

(''Службени гласник РС'' број 87/2021) 

Општинско веће општине Уб, 23. јануара 2023. године, доноси  

 

Р е ш е ње  

о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања  

и износа учешћа корисника у месечној економској цени 

у Предшколској установи ''Уб'' из Уба за 2023. годину 

 

 

1. Утврђују се економске цене програма васпитања и образовања у 

Предшколској установи ''Уб'' из Уба за 2023. годину, и то: 

 

1) Економска цена на годишњем нивоу износи 178.170.000 динара. 

 

2) Економска цена на месечном нивоу износи 14.847.500 динара 

(178.170.000:12). 

 

3) Економска цена по детету, за 497,48 просечно присутне деце, на 

годишњем нивоу износи 358.145,05 динара (178.170.000:497,48). 

 

4) Економска цена по детету на месечном нивоу износи 29.845,42 динара 

(14.847.500:497,48).   

 

2. Утврђује се да учешће корисника у месечној економској цени по детету  

износи 5.969,08 динара (20% од 29.845,42 динара).  

 

3. Утврђује се да учешће корисника припремног предшколског програма 

у целодневном боравку у месечној економској цени по детету износи 3.798,73 

динара (7/11 од 5.969,08  динара). 

 

4. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-11/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 55. став 5. Закона о водама  (''Службени гласник РС'' 

број  30/2010, 93/2012, 101/2016 , 95/2018 и 95/2018 - други закон), члана 46. 

тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 60. став 1. 

тачка 25) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019), 

Општинско веће општине Уб, 23. јануара 2023. године, доноси 

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога  

Оперативног плана одбране од поплава  

на територији општине Уб за 2023. годину 

 

 

1. Утврђује се предлог Оперативног плана одбране од поплава на 

територији општине Уб за 2023. годину, који је саставни део овог закључка. 

 

2. Предлог из тачке 1. овог закључка доставити надлежном јавном 

водопривредног предузећа ради прибављања претходног мишљења. 

 

3. По доношењу Оперативног план из тачке 1, исти доставити органу 

државне управе надлежном за ванредне ситуације. 

 

 

Општина Уб Председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-12/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 13. став 3. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима ("Службени 

гласник општине Уб", број 3/2020)  

Општинско веће општине Уб, 23. јануара 2023. године, доноси 

 

Правилника о одређивању особа 

које могу остварити право на бесплатно коришћење  

обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима 

 

Члан 1. 

Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (у даљем тексту: правилник) уређује 

се право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим 

паркиралиштима на територији општине Уб -. право на паркинг карту у форми налепнице 

као и услове и поступак за остваривање овог права. 

Овај правилник заснива се на начелима поштовања достојанства и самосталности особа 

са инвалидитетом кроз повећањe једнаких могућности приступа правима, услугама и 

ресурсима, недискриминацији и њиховом укључивању у све области друштвеног живота на 

равноправној основи. 

 

Члан 2. 

Особа са инвалидитетом, у смислу овог правилника, јесте лице са трајним последицама 

телесног и сензорног оштећења или болести, које се не могу отклонити лечењем или 

медицинском рехабилитацијом, које се суочава са социјалним и другим ограничењима од 

утицаја на кретање, или има смањене могућности да под равноправним условима користи 

обележена паркинг места на јавним општим паркиралиштима. 

Право утврђено овим правилником остварује особа која има утврђен статус особе са 

инвалидитетом: 

1) војни инвалид и цивилни инвалид рата од I до IV групе; 

2) лице коме је извршена категоризација, односно лице коме је утврђена инвалидност у 

складу са законом; 

3) лице коме је утврђена категорија инвалидности по прописима о пензијском и 

инвалидском осигурању. 

 

Члан 3. 

Право на бесплатно коришћење обележеног паркинг места на јавном општем 

паркиралишту на територији општине Уб - право на паркинг карту у форми налепнице може 

остварити особа са инвалидитетом и одговарајућим процентом телесног оштећења, уколико 

испуњава један од услова, и то да је: 

1) војни инвалид и цивилни инвалид рата од I до IV групе (100%-80% телесног 

оштећења), којем је признато право на ортопедски додатак, по основу ампутације или тешког 

оштећења функције екстремитета, као и због губитка вида на оба ока - 100% телесног 

оштећења,  односно смањење обостраног вида - 60% телесног оштећења 

2) особа са губитком доњих екстремитета најмање 30% телесног оштећења; 

3) особа са губитком горњих екстремитета најмање 60% телесног оштећења; 

4) особа са трајним оштећењем доњих екстремитета најмање 90% телесног оштећења. 

Особа из става 1. овог члана доставља један од следећих докумената: 

1) решење надлежног органа о признатом својству војног и цивилног инвалида од I до 

IV групе (100%-80% телесног оштећења) са признатим правом на ортопедски додатак; 

2) решење или уверење комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења или губитка екстремитета; 

3) решење надлежног центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије 

органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења. 



Право на бесплатно коришћење обележеног паркинг места на јавном општем 

паркиралишту на територији општине Уб - право на паркинг карту у форми налепнице, 

поред лица из става 1. овог члана може да остваре и особа са инвалидитетом и одговарајућим 

процентом телесног оштећења уколико испуњава један од услова, и то да има: 

1) трајно оштећење доњих екстремитета - 70% телесног оштећења; 

2) обољење бубрега које захтева хемодијализу; 

3) губитак вида на оба ока - 100% телесног оштећења,  односно смањење обостраног 

вида - 60% телесног оштећења; 

4) вишеструке сметње у развоју; 

5) губитак слуха на оба уха - 100% телесног оштећења, 

6) потпуни губитак радне способности као последица тешке болести. 

Особа  из става 3. овог члана која испуњава један од услова из става 3. овог члана, 

доставља, у зависности од услова, један од следећих докумената: 

1) решење или уверење комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења; 

2) решење надлежног центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије 

органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења. 

3) решење надлежног центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије 

органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења; 

4) решење о категоризацији; 

5) правоснажна судска одлука о лишавању пословне способности; 

6) решење органа старатељства о стављању под старатељство са наводима о степену и 

врсти сметњи у развоју; 

7) одлука надлежног суда о продужењу родитељског права. 

 

Члан 4. 

Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим 

паркиралиштима на територији општине Уб особа са инвалидитетом може да оствари под 

условом: 

1) да има пребивалиште на територији општине Уб;  

2) да је власник путничког возила или корисник путничког возила на основу уговора о 

лизингу, што доказује саобраћајном дозволом, са ''UB'' регистарским ознакама, односно 

уговором о лизингу. 

Особа са инвалидитетом која није власник путничког возила или корисник путничког 

возила на основу уговора о лизингу, а за своје потребе користи путничко возило које је у 

власништву или чији је корисник на основу уговора о лизингу, члан уже породице особе са 

инвалидитетом - родитељ, брат, сестра, старатељ, хранитељ, брачни друг, ванбрачни партнер 

или дете, право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим 

паркиралиштима на територији општине Уб, може да оствари под условом: 

1) да има пребивалиште на територији општине Уб;  

2) да члан уже породице особе са инвалидитетом има пребивалиште на територији 

општине Уб, и то са истом адресом становања коју има и особа са инвалидитетом; 

3) да достави саобраћајну дозволу, са ''UB'' регистарским ознакама, односно уговор о 

лизингу, који гласи на члана уже породице особе са инвалидитетом из тачке 2) овог става. 

Ако је особа са инвалидитетом под старатељством или је смештена у хранитељску 

породицу, дужна је да достави и решење надлежног центра за социјални рад о стављању под 

старатељство, односно смештају у хранитељску породицу. 

 

Члан 5. 

О праву на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим 

паркиралиштима на територији општине Уб, одлучује решењем Општинска управа општине 

Уб, организациона јединица надлежна за послове инвалидске заштите, у даљем тексту 



управа, по захтеву странке, који се предаје непосредно управи са потребним доказима у 

оригиналу на увид, а фотокопије се задржавају, или шаље поштом са овереним фотокопијама 

доказа. 

Управа одлучује решењем на основу достављене документације у року од 30 дана од 

дана подношења захтева. 

Управа води евиденцију о донетим решењима. 

 

Члан 6. 

На основу решења Управе (члан 5. овог правилника), КЈП "Ђунис" Уб издаје паркинг 

карту у форми налепнице, за календарску годину. 

 

Члан 7. 

Право на обележено паркинг место на јавним општим паркиралиштима може да 

оствари особа са инвалидитетом само за једно возило. 

 

Члан 8. 

Право остварено овим правилником је лично право корисника и може да га користи 

само особа са инвалидитетом или пратилац, али само у присуству особе са инвалидитетом. 

 

Члан 9. 

Власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу, у обавези је да 

промену регистарских ознака возила пријави Управи одмах по настанку промене, а остале 

промене које су од утицаја на право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на 

јавним општим паркиралиштима на територији општине Уб, најкасније у року од 15 дана од 

настале промене. 

 

Члан 10. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању особа 

које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним 

општим паркиралиштима ("Службеном гласнику општине Уб" број 12/2015, 7/2017, 5/2021 и 

9/2021). 

 

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Уб". 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-10-13/2023-01 Дарко Глишић 

 


